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PRANESZIMAS.

Lietuvos Atstovybe Ameri
koje gavo sekama kablegrama APGARSINIMAI
* DAUG
■ '
1 &
Eksplozije užmusze dąraktori
isz Kauno nuo p. Baluczio:
PRIGELBSTI KOVOJE SU
ir penkis vaikus.
Musu delegacija kuri buvo
’
SZILTINE.
Ixiwrencevillv, 111. — Vienas
pasiausta Lenkijon sulyg Tau
isz vaiku laike piet, rado bletu Sąjungos praszymo, betar
Kairias, Lietuva, — A pga iš
k
szine su kokiu tai skvstimu ir
pei tartis su lenkais plebesciginimai visokioms spalvoms ir
meta in kita vaika su hasia pato klausimu Vilniaus apielinvisokio didumo su lietuviu
sakme nes blcszineje radosi nit
4 keje, tapo atszaukta, nes lenkai
kalboje paraszais, labiause ai
ro glecerina kuri eksplodavojo
visiszkai atsisakė svarstyti pa
kreipė
atvcbi svCtimtaueziu
su baisu smarkumu užmuszdasiūlymas kaiminiszkam iszriKaime, ypatingai Amerikonu,
ma penkis vaikus ir daraktori
szimui teritorialiu ginezim
kurie mano kad tai kiaitamuju
gj AE. Bunvan. Dalis mokslaines
Iszriszima teritorialio klausi
paveikslu apgarsinimai. Toks
f
*
teipgi likos suardyta.
mo lenkai reikalauje palikti
invairumas apgarsinimu ir pa
s
Apmainė savo paezia už lota
Tautu Sąjungai, o betarpiam
veikslai daugelyje atsitikimu
verties 500 doleriu.
svarstimui pasiūlė daryti su
užnesza dramos veikalams
Lietuva militarias, ekonomi
Amerikos Raudonasis Krvžius
(‘hieago. — Mare, 20 metu
F4
ni as ir kitas panaszias sutartis.
senumo pati Eriko Johnsono
priverstas pavartoti sziuos pa
Sausio 31 diena mes davėm
veikslus idant kaip nors ]>risilikos apmainyta per savo vyra
Tautu Sąjungos Tarybai priža
del mėsininko Bcrgero Pater
kalbinus lietuvius prie atėjimo
da musu paramos įjlebescito
son už lota verties 500 doleriu.
cziepyjimo stotim Sziuose szil
Apmainąs likos padarytos letines laikuose kitokiu budu ne
'Irezoliucijai,
t • iszdestydami
. « . • isz-•
Kuris
upsenei
likos
atvdarvtas
ant
West
43-iilyezios.
Talygas kurios yra neatbūtinai
galiszkai per czionaitini advo
galėjus prikalbinti lietuvius
<_»• Vme
name
atsibuvines
visokį
pasilinksminimai
del
naudos
reikalingos teisingam invykkatą. Palicije dažinojus apie
ir prirodineti jiems naudingu
ventoju.
dinimui plebescitoč kaip: de
apmainas aresztavojo mėsi
mą ir r&B&linguma cziepyjiAut paveikslo matome lai va kuris yra apszalos ledais ka jure pripažinimas Lietuvos neninką ir pardavėja. — Juk to
mo.
Amerikos
Raudonasis
i
kie dali kai tik atsitinka Czika- Negalėjo nukensti szandu gavo'Norėjo idant jani pati mokėtu Kryžius tįesog turėjo visa bai- tik sugryžias isz keliones. Laivai tokiam padėjimo randasi di priklausomybes; pilna ir lygia
už gyvenimą su jaja.
ge kus viskas yra galema, net
senybo ^Spiesti paveikslais ir deliam pavojuje per nuskendima, nes baisei yra apsunkytais laisve vediniui propagandos;
draugu,, nudure viena.
ledais o laivoriai turi nemažai darbo nukapoti juos.
kad siuneziama kariuomene
ir pusgalvi advokatu už kelis
Chicago. — Ar motere>tJ<uri visur iszkalbineti, kad nusibo
New Philadelphia.^— Prae.įsusidėtu tiktai isz neužinteredolerius galima pasamdyti ant ta subata nakti apie 12 valan i uždirba ant meto 12 tnkstan- dus ar kitiems patemyjus bai
visokiu szunibiu .
SUVALKIJOJE DVARAI. suotu valstijų kareiviu ir t. t.
da, keli vyrai sustoja ai1t kam ežiu doleriu, privalo atiduoti senybe sziltines notoms nemo
M usu memorandumas užsisavo uždarbio savo vyrui ? toms ateitu iszgauti cziepa.
Nusižudė idant duoti žinot po Lambert ir
i Water ulieziu
SziĮtinę teip insiponavojus
Anomis dienomis priesz sir baigia praszymu kad Lenku
kaip jam ejnasi ant ano
pradėjo szandyt isz Villiamo Toki tai klausima turės nuLietuvoje, ir lietuviams nepriMiliciantu žiaurumo auka. x gimą lankantis man Brooklyne valdžia butu intikinta isz savo .
svieto.
Janulevicziaus buk neturėjo sprenst ezionaitinis sūdąs.
teko iszsiklausinet pas vaikina dalies praszalinti sovietu val
Ant tokio užmanimo
savo sileidžiant cziepyt, A morkos
Detroit, Mich. — Ydant da- pasisekimo meileje. JanuleviVidukle (Baseinu aps.) — isz Dauksziu parapijos neper džios pasiprieszinima priesz
nežinojo
Raudonasis
Kryžius
vvro
nesutiko
Mrs.
Helena
rodyt svietui, jog numirėlei ežius klausė t uju “juoku
Gruodžio 26 d. 1920 m. Viduk senei atvykusi czion ikmerikon siuntimą, tarptautines kariuokaip
ir
ka
daryti.
Sužinojus
Cobb,
kuri
geidže
už
tai
per

kantrei
ir
gal
butu
ant
to
užsi

guli susikalbėti su gyvais, prolės miestely vietos miliciantai kas link padalinimo mokes- fnenes in plebescito teritorijas
fesoris T. Lynu, garsingas kal baigė bet R. Krivas da pridėjo siskirt nuo savo vyro kuris priežastį delko lietuviai teip
padarant tinkamus žingsnius
bėtojas ir rasztįninkąs, atėmė savo keliolika žodžiu kas Ja- turi gera užsiėmimą Ameri byjosi cziepyjimo, jiems ne suaresztavo vaikina apsiavusi cziams dvaru kurie buvo gar- M.... i.
MM
Liht»
e tA ---------I HMM
Mask
voj?
h
’
"**
siutą
kad
blis
padalinti.
nepadyvyjo,
bet
turėjo
iszrast
Vai

vogtais balais it iluvėde suini
sau gyvaste idant savo tvirti nulevicziu buvo'už daug ir mė can Surety Uo Josios vVrns
Delei nepripažinimo Lietu
tėsi ant Krivo, durdamas jam nori idant paeziule jam duotu būda prikalbinimo. Pasirodo tą j i vagi in valscziaus butą kinas prirode dvarai kaip Zanimą davesti.
vos Nepriklausomybes seka
Ne senei Lynu apgarsino su peiliu iii krutinę, kelis co po 200 doleriu kas menesis ir kad Rusijos laikuos kada szil- kankino ir musze tris * dienas. varanas, Mikaliszkis, Chelbiszkis ir kiti caro jenarolains po mos priežastis yra paduoda
viena tūkstanti doleriu pabai- tine teip ])letojosi Rusijos val
laikraszcziuosia, jog pajeszko liūs nuo szirdies.
Suimtasis vaikinas gruodžio 29 lenkmeczio duoti dvarai Mari- mos: - oficialiai - nenustatyti
džia
buvo
iszsiuntinojusi
gauju
o
tada
turės
privi

gojo
meto,
Januleviczius
likos
nuvežtas
tokios ypatos kuri užsivmtu
*
d. pasimirė.
Valscziaus vai- ampoles apskr., tapo iszdalinti. rubežiai ir neiszrisztas 'Vil
spiritualizmu (susineszimas su in Pottsvilles lai Įėjima. Kri- legije gyventi ;so juom po ta pus-gydytoju ir teip virsziNaujad va niaus klausymas; neoficijaliai,
kurie
su didžiausiu dyba ne tik nepasirūpino su- Kalvarijos apskr.
dvasioms.) Ant tojo pajcszko- vas yra vedės žmogus 34 metu paezia pastogių,, Jaigu ant to ninku
- musu nenorėjimas sueitie in
'jimo atsiszauke tūla mergina amžiaus ir tarnavo paskuti- nesutiktu tai su jaja negy- žiaurumu ir be jokio pasigai valdyti jniliciantu sauvales, bet ris ir kiti vis jenerolyniai iždaartimus ryszius su Lenkija.
lėjimo Visus kiek tik sieke ar ir nepranesze apskrities val linti.
vens.
su kuria Lynu padare derybas, neje kareje.
i n va iriuose
Yra kalbama
Valdžia dalino labai sumasugavo cziepyjo, neatsižiure- džiai apie invykusi faktu, dar
jog jisai atims sau gyvasti ir
5000 netinkamųjų kareiviu kas darni ant nieko, Kad da butu
jog Pilsudskis
n i nga i, nemažiau kaip po 25 szaltiniuose
Lai
gymines
atsiszauke
ir
paygi
visa
laika,
kol
lavonas
gulė

duos jiai žinia isz ana pus gra
menesis reikalauje priglaudos. sanitarini ir tinkamai dare,
galėtu praszusias Paryžiuje liuosos
ma mirusio turtą.
jo valscziaus bute, virszaitis su margus, kad žmogus
bo, ar tikrai galima susineszt
Washington, D. C. — Pagal ai neimtu teip lietuvius isz- rasztvedžiu nerodo akiu.
pragyvent su szeimyna, bot sa- rankos (elgimosi) Lietuvoje;
su gyvais ant szio svieto, Da rn
Terre liauto, Ind. — Praejta užmetinejima, daugeli kongres- gazdįne, bet kadangi tas vis
Lietuvos
Nepri pažinimą s
M ilicijantas dalyvavęs uz- ko daugumas atmieruotu žt‘bar visi lauke tosios žinios isz meta, 30 diena Sausio Green
monu, tai musu kareiviu po kas teip žiauriai ir per prie muszime szito vagies ne tik nė miu stovi dirvonais, neapgy- Nepriklausomybes tiktai su
tonais kur Lvnn randasi.
wood, Arkansas, mite Lietuvis pribuvimui isz užmarės kas varta buvo daroma, daugelis
venta, nes po tokiu kares nu- stiprino pasiryžimą musu žmo
ra
aresztuotas,
bet
dar
tebeei

Sapnavo jos nuszove savo vyra Franas Slaitor, o jojo tikra
zeme nių prie nauju ir didesniu pas
svilinimu apdovanoti
menesis dauginasi po 5000 ku- net ir mirė isz to cziepyjimo.
na
savo
pareigas.
ir tikrai teip padare.
pravarde yra Untanavicz. Ji- rie yra netinkami , serganeziu
žmones, neturi kuorui susitaty- tangų.
Ir iszejo ant to kad lietuviai
Newark, N. J. Mrs. Rozalije sai paėjo isz Suvalkų guberni ant džiovos i V nuo trucinancziu buvo priversti nužudyti sziuos
ir au
Musu, repatriacijos
ti triobas, pasirūpint inventoGyventojai
turi
mokėti
dei

Spade, 21 metu moterėlė sap jos, Szakiu pav., mirdamas pa gazu o nėra kur juos priglaust. Rusijos cziepyjimo ponus, innu ir t. t. kiek kas ingal i gražinimo isz Rusijos turtu ko
mantais
už
maista.
navo, jog nužudė savo vyra ir liko daugiau kaip ant 4000 do Kongresas innesze užmanima mesdami juos in sena szulini,
apse ja, o kiti likti dirvonai ne misija iszvažiavo Maskvon po.
teip isztikruju atsitiko kaip leriu turto Forth Smith, Ar idant paskirt mažiausia 85 mi ir .nuo to iki dabartiniu laiku
Paryžus. — Sugryžia sana- sėti.
pirmininkyste p. Kalnieczio.
sapnavo. Rozalije sapnavo, jog kansas, First National Banke lijonus del ligonbueziu kur cziepyjimas
Derybos su Latviais sekasi
Suprantama kad
ant svk
lietuviams yra rei Raudono Kryžiaus isz Viednuėjo in kama.raitia paėmė teii 18 szimtu doleriu pinigais, tar tuosius
nelaimingus galima baisenybe. Bet Amerikos Rau niaus, Austrijos, apsakinėja, sunku viskas sudavadvt kad gerai.
stovinti karabinu ir nuszove nui isz 60 akeriti, stuba ir lota. butu priglaust ir tupintis juju donasis Kryžius slį pagelba buk farmerei nepriyma pinigu galima butu t iik gyvent.
Lietuviu Informacijos Biuras.
Ihitanaviczius badai buvo sveikata. Jaigu valdže savo sziu apgarsinimu ir invairiu nuo gyventoju už maistu, tik Mat ant kiek atsimenu po
savo vyra. Kada pabudo, rado
❖ ❖ ❖
i szt i k rn ju pe rsza u t a. savo vv- pasimetias su savo moteria kur kareiviu nedažinrines geriau paveikslu isz palengvo gal in- tai reikalauje deimantus ir vi- tonkmeezio laiku kaip tik ku
ra gulinti lovoje o karabinas ten Pennsylvanijoi iszvažiuo- tai tiejei kurie likos gazuoti
Lietuvos informacijps Biu«
tikrins ir prirodins lietuviams sokes brangenybes. Farmerei rie lenku ponai buvo' prisidėjo
gulėjo ant grindų.
damas in Wostus, palikdamas konia visi iszmirs, nes juju reikalingumą ir naudingumu nukente daugiause laike karės, prie to lenkmeczio ar pritarimo ras gavo sekama kablegrama
Toji porele keliolika kartu paezia ir dukteria.
gyvastis labai trumpa.
ezepyjimo iuvairiu ligų gema- bet dabar stojosi turtingais tai caro valdžia ju dvarus kon isz Kauno nuo p. Baluczio:
karsztai susibari“ ir gyveno ne Jaigu kur randasi 'jojo gypardavinėdami miesezioniams fiskavusi, atidąve jenerolams, “Gavome užtikrintas žinos
lams.
Uždege
kalėjime
lova
ant
kusutikime, bet motore ne nenia- mines, tai tegul greitai atši
kupė paskui tuos dvarus isz- jog Tautu Sąjungai gavus už
Kas tai yra sziltines cziepy- maista, už kuri yma tiktai dei kurie
ę
rios
gulėjo.
ne padaryti gala savo vyrui. szauke, nes kitaip valdže pajimas? Sziltines cziepyjimas mantus ir k i lokes brangenybes randavodavo ir tuomi naudo tik tinimą, paramos nuo abieju
ElmePapier
Bluff,
M
o.
Rozalije likos aresžtavota už vms velionio turtą, Geisdami
nuo gyventoju.
Maistas kas josi ik dabar.
valdžių. Tautu Sąjungos Pleyra
nepavojingas.
visiszkai
ris
Hartline,
20
metu
senumo,
žudinsta.
dažinoti daugiau apie velioni
Suvalkijoje tokias dovanas biscito komisija, kuri dabar
Trys laszeliai
prisziltines diena brangsta; daug szeimynu
nužudo
savo
milema
kuris
jau iszniaine kone visas bran gavo daugiaašei jenerplai vo- yra Varszuvoje, papraszo len
Apdaužė merginai nosi, bet už1 Untanavicze raszvkite ant adL
medžiagos
po
vieiia
kas
sar. Ignac Sherevich, Bornica Edwards, 21 metu se vaite inleidžiama žmogaus ku- genybes ant maisto ir kaip ro kiecziu kilmes o Kauno gub., ku valdžios insakvmo demobi
,reso: M
Mr.
tai ji myli.
numo Kalėdų diena, ana vaka1423
Wood
lev
Ave.
dos netlžilgio neturės nieko ant kaip girdima, tai didelius dva lizuoti Zeligowskio karuomene
Terre
Winthrop, Mass. — Už tai,
nan
paprastai
in
ranka
po
ra uždegė
kalejime lova ant
kad jojo milema Valerijų Hag- Haute, Ind. — (Meldžeme kitu kurios gulėjo, tyksle papildinio uodą. Kožnas ineziepytas nors iszmainimo ant maisto ir pasi rus ir giries aprėpė turėjo mas kaipo pirmas žingsnis prie ple
,
Sapieha kategoriszbiscito.
koliai, ir lenku ponai.
man, szoko tris kartus isz pa- laikraszcziu perspaudyti szita savžudinstos. Kalėjimo dažiu- jaus galvos skaudėjimą ar net liks ubagais.
Dabar užstojusi naujai atgi kai atsisakė, sakydamas jog
(\jlqs su kitu jaunikiu, Willia- žinute.)
retojai pribuvo in laika užge ir patinimą ranku, bet tas nėra Krūvos bolszevikiszku lavonu
musios Lietuvos valdžia, pra- lenku valdžia negali priversti
mas Tolcot teip inirszo ant sa
pavojinga. Tai tik cziepyjimo
sinti
lova,
bet
turėjo
ne
maža
Kaukaze, — 4000 likos
tiaszkins tuos stambius tranus Zeligowski. ’Komisjos atyda
vo milemos, jog priszoko prie Norėjo aplaikyt 5000 doleriu ergeli pakol neapmalszino ka pasireiszkmai. Sziįtinęs czieiszskerstais.
kurie cziulpe mažiuku pajiegas buvo atkreipta in lenku atsa
szokaneziu, kirto Valerijai ke- asekuracijos neteisingu budu. lini kuris nenorėjo dažiuretoju pyjimas apsaugoja žmogų nuo
Konstantinopoliu s. ~ Gy per kiek szimtmecziu neduo kymu Tautu Sąjungai, kuria
Detroit, Mich. —• Clark Hi liriki leist.
lis smarkius.ypus per nosi, jog
vieno iki keturiu metu.
toji apsiliejo kraujeis, po tam nes, turėdamas asekuracije ant
ventojai vakaru žemiu dalyje dant biedniems net vasara savo mo lenkai pažadėjo tiktai mo
Mes esame panepkvėlino savo prieszui duo savo gyvasties,
norėjo jaja
Kaukazo sukilo prieszais bol- girriose grybaut, vuogaut ir rale parama,
ir szirdinVisada cziaudint ar kose- szdvikus,
žadeja pilniausia
pagal daneszimus t. t.
ti jiai skepetaite ant apsi- gaut da už gyvasties ir sumanė Kronsztado kareiviai sukilo ir
• .
supliekė bolszevikus,
jant privalome nosine užimti Moskvos. Ant apmalszinimo pa
Su vargais ir bėdoms, per giansia parama.
szluostimo, ne pats nepadavė apgauti kompanijų ant 500Q,
atsilaikius Vasario 4 diena musu uŽrujiai skepetaite. Merginos szil- doleriu idant jojo paeziule ga Hel&ingforsas. — Kariszkos burna ar nors arnka, ir parei sikeleliu likos unisiunsta keli krauja tik tegul
kine szlebe nuėjo ant niek. Ka lėtu gauti pasmertinia. Užmu tiesos likos apszauktos mieste kalauti kad musu aplinkinei pulkai kariumenes, bot pasiko- Lietuvos Szalies žmones, tad bežinis nusistatymas buvo iszda už savo darbu Williamas li sze kralika, pamerkė savo dra Petrograde ir aplinkinėje isz teip darytu.
leliai teip smarkei užklupo ant kas ,gyvas susilaūksi tu laiku, destytas Steigiamame Seime ir
Gerk nors koletą, pusk vor bolszeviku, jog iszkerde Retu pamatiny Lietuvos nors rn aza užgirtas užsitikejmo balsavi
kos paszauktas pas skvajeri ir panas in krauja ir paliko ant priežasties sukylimo kronszta*
b
ėjo pro*narna milemos, toji iž- krantė upes, o pats iždume ant diniu
ris tuksthnczįįus o daugeli su- szalelia, bet žydinezia, tik sau- mu.
kareiviu ir laivoriu. eliu vandens kasdien.
^Užlaikyk burna, dantis ir žeidp. t
Musu delegacija sugryžo
Dieve, kad partijos besiskerbego Ihukan prieszais ji, apka freito in Czikaga. Laikraszczei Kronsztado kareiviai užklupo *Užlaikyk
.
bino jojo kaklu szaukdama: apgarsiho apie jojo mjrti, buk ąnt bblszeviku, kurie likos at- liežuvi czyštai galint.
Pasikeleliai paėmė nuo bol- suodamosv nenusžlubuotu vėl in szianakt isz Varszuvos Kau*
nan.
“Williamuk mano inilemas, likos nužudintas, o jojo kūnas siunėtais isz Moskvos, bet likos
szeviku daugiau kaip szimta. nelaimes. — S. K.
Yra pasitikima jog Lietuvos
nepyk ant manes, juk mes abu inmefltas in u pi a. Pali ei je pra ąumusztaiš, o pasikelelįai ejua
maszininiu karabinu, asztuo* Praeita meta gyventojai klausymas bus svarstomas bu
tirineti apie' teisingumą dabar aut Petrogrado. Padėji * In laika 1% menesiu; are- nes dydeles armotas ir kelis
du prasikaltom, asz tavęs no dėjo
1 •
V 1• J
• I1 . •
4^
riu.ir už tai myliu.” — Tai tau tosios žudinstes ir daejp ant? mas yra labai pavojingas. Bol- oplanai perveža per orą 3,136,- szimtus kulkameoziu, kaipo Su v. Valst. praleido ant kinta simoje Londono Konferelicijomerginai Toji isztikruju bus Unužudinto0 pedšakio, kuri szevikai persieme. dydelia bai- 550 pasažleriu be jokio nelai- daug maisto ir kitokio karisz- mųjų paveikslu daugiau kaip je.
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64 vagyseziu daugiau ne kaip
Pajo$zl<au Vadavo ir Elzbie SUBATA — SENAS ZjALNIERIUS. I Dr. Richterio Galingas Šeimyninis Eini me n ta s!
Anglijoj, Szkotijoi ir Valijoi.
tos Vaituliaviczįij, * paeina isz
Akyva jog nuo užejimo prohiNedžiugiu Valscz., Pailgu paMano giminaieziai Vladas ir ra. Meldžiu atsiszpukt
i
Kiekvienas apticbicijos, tosios vagystes pusiVicna. karta susilaižino Su- >
Pain-Expellcris
atsisaukt ant ad
ad-
Stanislovas Jakaicziai, paeina reso A. Poleckiutė arba
i korius parduoda
Pagal vėliausius danoszirnns daugino.
yra naudojamas, stlbato su savo draugais, jo g ne4
Pain-Expellerj. Taisz Viekszniu para., Pu Įnašu
isz Baranoviezu, vaiskus Bal
pavogs, nepaskolins ir nieką 1 viršutn per 50 metų,
A. Mattson,
I čiaus, visviena persibeveik visose pasau
tru su eina pirmyn, Tebvriani Austrija
l
T
neparduos,
o
už
valandėlės
pi<
nusibanknitijilsi 'sodo; taipgi sesuo Izabele isz R. D. - 2
lltlnlin.Sta.,
Pa.
gau-
į tikrinkite, ar gau
lio valstybėse.
,
H
•
.
f
%
Lietuvos
nori
susižinoti.
Turiu
I
12
kilomętru
laike eina kovos
irigu tu ros. Buvo tai petny-'
negalėdama ten valdžia isznate tikrąjį su InkaNuo
reumatiškų
meldžiu
alsisvarbu
reikalą,
Gyventojai dti- siunst isz.jpwentoju padotkus
nuo Shinsko2
[ ro vaizbažcnkllu.
Mano brolis*, Juozas Pumo- ežios vakare, pas žydus ketino i skausmų, ncufalgiro visokes kliutės maskoliams kad sakosi neturi, tai užpuola szaukt.
|
Jokių kitų nepriimjos, apšlubimo, nikrist jeigu kas žino apie ji , ar prasidėt szahas.
I kite, kaipo netikrų ir
A. Yezdauskas,
per k a labai juos apsunkina, naktimis ant resturcijn, szokiNe po ilgam paregėjo,
onroiroio. jo
iou ' sterCjimo, raumenų
f
jis gyvas ar miręs; meldžiu
I neteisėtai
oufabri1513 S. Posfb’ld St.,
Tomis dienomis likos nugink mo ir bailu švelninu, valdžia ir
Subata ka toki maisze ant po- i nuvarginimo ir grei
man praneszt.
I kuotų.
tam p analini m ui
Springfield,
Ill.
SI
luotais keli pulkai bolszeviku, milicija .vįsus resztnvusi iszežiu nesza ir inejo pas žyWm. Pa mar,
ankstyvo peršalimo,
/
I
U
In nehiisvin paymti asztuoni krato, nr nuo neturineziu kvi
diszka
mėsininką.
Burgettstown, Pa.
R. D; - 3
šitas senas, ištikimas
Mano szvogcris Vincentas
f. AD. RICHTER & CO.,
szmtai bolszeviku, terp kuriu tas, atima isz ju pinigus kokius
— Ar pirksi vcrszi ? — pa 4 I šeimynos draugas
Kaita 1
3rd Ave. A 35th St.,
35c. ir 70c.
suteikia ncapkainuoradosi apie 30 aficieriu, palei- randa.. Viedniuje o•Y V as. n ak- Pocius, nesenai gyveno Wood PaJicHzkau Antrina Maczanskas (hz klausė Subata patyka žydo.
už bojiką.
Broeldyv, New Yerk
jarnų pagalbų.
do juos ant Ii uosy bes, bet ne?su- t i policija užklupusi ant keleto St., Chicago. Tegul atsiszaukia SzidlnvoH miOBtollo; mano szvogcris;
kur
jam
emei
?.
—
Mi,
is
pajleszko jo pati ir aunua, tclpgi Kra
tiko sugiyžti prie :savis/.kiu, pirmos kliasos tokiu vietų, su- imt adreso. - . , .
tau smirdeliau
— O kas
nas Datura ir Vladislovas Tlkulszis ar
r
Juoz.
Bnrtaszins,
Valiulis, vist Kaiminiai. Prnszau at- galvo — ar pirksi, ar ne?
tvirtindami, buk ne turi noro arszetnvo apie 50() besiboviKingwood, W. Va. sisząukt arba jei kas žino apie juos
kovoti su savo broleis.
Au, oikson in kamorhjnncziu yp’du, teip kuriu in- Box 244
(Feb.^T)
meldžiu prrtncszt.
ku, ba du kas gal pamatyt, ba
kliuvo ir svecziai užrubežiniai
FRANAS YANKUNAS,
Seniausiu namu Rio do Ja- diplomatai kuriuos po patyri Seni'tėvai isz Lietuvos pajau sabas
ir žvakes žiba, tai
56 Putnam St., Bari ford, Conn.
neiro, Brazil i joi, y ra katali- mo greit paleido isz kur-gi ku įesžko. savo, duktors Ona, ir
jam nevalo pirhkl.
kiszka bažnyczia iVZV. Se busti- rie neprirode kvitu nuo užmo- žentą Kazimiera Likierauckn
Subata inejo in kamaraite
jono, kuri likos
pastatyta in .|<(»scziu padot-ku,, atimta apie isz Kauno, priesz kava gyveno Isz Lietuviszku kaimelu ir mete maisza su versziu ant
KOVO 1 diena 1921, iszplauks ant laivo “Saxonia” per
Chicago.
Tegul
atsiszaukia.
du metus po uždėjimui miesto, milijoną s uustrijokiszku koroŽydas apczi u p i n o j a s
žemes.
Hamburgu pirma partija žmonių važiuojaneziu in Lietuva
Europe
r
.
Lithuania
meto 1565 mete.
nu ir daug monetų ir angliszku
kartu su Jonu Romanu, “Lietuviu Prekybos Bendroves”
DuBois, !»». — Nei nepasiju- I paklausei
AjKilonijn.
Kulvietiene,
j — Nu, kn tu uz tam verhfrancuziszku, amerikoniszku ir
prezidentu. ‘
tom,
sztai
ir
gavenc^
užklupo.
Didžioi
Gatve
Buto
N.
44
1 jcnkiszkas vaikas 13 metu t. t.
’
.
•
Nutyko baliai, szokiai ir kilo szus norlii?
* Jei nori su ta partija važiuoti tai tuojaus mums prateminiaiSzancziai
senumo kuris pabėgo isz NewRubli
!
• 4. ■* 4
*jK *
ki paužimai, pastugavojimai.
neszk. Mes iszgausim pasportus ir visus kitus reikalingus
.
,
Kaunas.
arko ir instojo in pulkus lenU
j
vai!
dosiu
tau
trhisTie bolszevikai. tai Lenkijai
Gal nevienas galva kasoi isz
dokumentus.? Szi partija bus Lietuvoje in laika pradėti
snkiszkn kareiviu, būdamas
(leszinits
kapeikų.
ir alijantams tikri po vuodega
gaileszczio, kad perdaug pro
pavasario darba. Galėsite parvažiuoti be jokiu keblumu
Du
vaikai
mano
brolio
Jonas
žeistu keturis kartus ant ka- dagiai. .
—
Ar
tu
žyde
pasiutai
?
—
»
leido uždirbto cento ant pasines p. Romanas važiuos kartu su jumis iki Kauno.
ir
Franciszkus
Dadydžiai
isz
kelis
riszko lauko ir aplaike?
ir tai pasakęs Suimta pradėjo
Sziuomi tarpu nesužinant
linksminimu
ir
ant
pagirtuoki
medaliu? už narsumą, siigryžo koki bolszeviku mieriai prie ko Siiyal k u., N au m iescz i o apskri- liavimo.
imtie maisza.
Treczios klesos kaina isz New Yorko iki Eydkunu
I
Giliszkiu
ežio,
Szilgaliu
vai.,
vela namon ir eina <dabar in jie ant pavasario rengiasi Len
— Nu, as tau d os i GO ka-!
$130.70. Pirmos klesos $185.70.
a a,
gavėnios
laike
nors
Tegul
atsiszauke
pas
mokslą i ne. .Jeigu tasaii vaikas kija 11 i ari moja, Naczehiik .paje kaimo.
kiek susilaikęs gal nuo tokiu peikti, juk tu jam neauginai ir
Raszyk tuojaus del platesniu informacijų.
turės lokes s megonis koki turi I stva Pilsutski su visa savo 4 Lsyi-l i$uvo dede.
jam noks nekasi avok.
isztvirkimu.
Nors
akys
kai
ku

Mr. George Daily
knna, tai /ląstos kada didek ta nubėgo in Paryžių ant rodos.
Nai, ilgai nešnekėk, žy
Lithuanian Sales Corporation
riu
užgis,
kurie
tifrojo
gazus
Box
509.
.
Masontown,
Pa.
garbes.
de, duokie 75 kapeikas.
kokiuo Imdu.kad apsisaugojus
uždėtus.
414- Broadway,
Boston, Mass.
imk
imk
U
j,
gan
e
f....
mat
’nuo nesitikėtu užpuola1,
Juk blaivi rzmonoHf peši imiPajeszkau savo deveri VinFrancije kanecz spiro savo prancijai visa Lenkijos viltis,
tokie,
IctUjjLlabai pats, ba man nevalo J jau sa
sza,
o
tik
1
draugus alijentus idant neduo-jj^aikraszts skelbia kad Pilsuts- cas Melinjcas paeina isz Mari- rotai prąsipagi rieja. ’W
bas.
Istorije Szventa-Seno ir Naujo Instatimo
ti Vokieczmms daugiau jokios KIS nusidangino
,
Ir
parode
Suliniai
dėžutė
su
Parvžiun ne- jampoles apskr •J Szunskiii paNevienam gal sziittpVl£ pa
Meldžiu
ra.,
Gribinos
Kaimo,
milaszirdystes ir turi užmokėti vien ______
rodąsi darvt apsigynime
neito pinigais, isz kurios paome 75
krato
pasižiurėjus
in
piv
paskirtu suma už padarytus i nuo bolszevku
bet ir norint atsiszankt ant adreso. (t. 14) kiek jis yra boreikalo ccimi kapeikas ir iszejo.
Agota Melnikiene
b ledos. Vokiecziai yra Ikalti Igaut nuo bankieriu Prancuzistovėjo pnoKamaraitėje
Lietuvos Prekybos ir Pramones Bankas
Už
tuos
iszmetos
ir
pragerės,
Merrimac St.
ir turi užmokėti. Vokiecziai įos paskola, nes Lenkija ant Box 83
kaJ
dubųr h5U0Se pienas, kugelis, chalcs
praleistus
pinigus,
1
M.ethuen, Mass.
IR JO SKYRIAI
neponesze jokios bledes kareje, tiek nusilupusi kada už 100
turėtu, beabojones puikiai isz- ir sžabasines žuvęs. Tas nevos
VILNIUJ
juju miestai nedulipsteti, fabri lenkiszku markiu mokama 13
yerszis, o tai ne verszis, tiktai
pUosztoi
savo
locnoj
tri6boj
Pajeszkau Czali Kazei i ima,
PANEVEŽYJ
kai dirba po senovėje ir vertel- kuomet už lietuv. 100 auksinu
didelis sziio, atsikvotėjas maisėdėtu,
bet
dabar
ir
“
sutelio
”
su
tol
io
’
paeina isz Vilniaus Red., 3 pie
SZIAULIUOS
gyate nenukentejo nieko. Fran- mokama $1.60
sze nakti, isz maiszo prakandės
I
geresnio
nėr
už
ka
insitaisyti.
RASEINIUOS
oije ‘ konią visa sudraskyta
Nieko o nieko tikro dabar tai atgal dirbo pas mano; taip ‘Varga žmones patys sau pa skyle iszlindo , pieną puodineLIEPOJUJ
kaip Belgije ir kiti sklypai. To atspėt negalima,
vasaris pa- gi Glanbos Andriaus sunaus sigamina. O Dievo geibo k, jei se isz.verte, kugeli ir žuvęs šne
isz Maurucziu Kaimo, Veiveatsilygyt rod is.
KLAIPĖDOJ
del Vokiecziiri turi
ra iiszmusze ir pabėgo,
kokia bedarbe |^5 Įauga
tik
invyktu
.
riu gmino. Tegul atsiszaukia.
MARIJAMPOLĖJ
nes kitaip Francije užyms da
Ant rytojaus žydo namuose
•4
nors
pora
menesiu
,
arba.
JsįtoTomas Rugienius,
lis Vokietijos.
, . ;
.
VIRBALYJE. ,
pasidarė “ gevttltl”'Ne« skimst
Kiek iszeinii lietiiviszku
tai
isz
tokiu
girkiu
’
nelaime,
R. F. D. Box 35 A.
negalėjo pažinstamo Subatos,
kuogreieziausia iszmoka pinigus pasiustus per savo
laikraszczu, tai tik viena Lais-’
tuokliu
sporteliu
pirmutiniai
k
B.
Granby,
Conn.
“ Vienybes ve” kuri priesz Lotuvos iitsiraSusivienijimas
ba pirko vcrszi, o versa is vogAGENTURA NĘWARKE. Kol žemas auksino kursas,,
ubagai pasidaro.
Ros i jos” ezion Amerike iždave davimu turi vilko plauta; Nau
tnsA
dek pinigus L. P. P. Bankan. Ten gausi
i Lietuviu patarto;
sako:
44
Pajeszkau Bronislavos Veknygute po vardu: Kas valdo jienose” • No 28 po antgalviu
7 nuosz. padėjus 2 metams.
Gerk svaigalus, ,i jei
tau tavo
ANT 1’ARhAVIMO.
<1
sialgienes
po
tėvu
Jocinnskiukurioje parodo kiek Musu Komunistai ir Lietuva p.
Bosija ?
5 nuosz, padėjus 1 metams.
aveikaia nemiela. — Ir iszteii
te
isz
Mockoniu
Kaimo,
Mete-'
vrrszininku.
Parandasi ten
Pulki fitrnia, 100 akieriu, parslduos
A. Garhukns mėgina iszrodLnet
3 nuosz. padėjus neapribotam laikui.' sybes
ta
girtybe
geriausia
.
žmo

gyveno
pinui
au
G
era
h
12
ruimu
namas,
3
labu
liu
Valscz.
bigei.
duotam surasze vra n a 503 Komunistu kreivas vožias, bet
Pinigus
pasiuntimui
gų
padaro
žveriszkOs
szirdies;
priima ir informacijas apie
tvartas, ir kiti btidinkai. Vanduo stuvirszininkai isz kuriu 406 n a ar tas gelbet gali m ‘s jie komu- Cleveland, Ohio, Meldžiu atsi- tigriso piktumo; paleistnvys- boj
ir tvarte, Artl kaimelio. Dvi basusidėjimą banke duoda Banko agentūros vedėjas
szaukt.
Kares
žydai
,o tiktai 29 rusai,
žnyczios,
mokslaiuo
ir
t.
t.
geraa
turnistai pasiryžę u lietuviais so•r
tęs platintoju; saves paties gas.
M. NARJAUSKAS, 747 Broad St. Newark, N. J
(Feb.ll)
kamisije susideda isz 43 sana- eialistais kovot, ta? juos bent
Pelnus Padalckas,
vergu... . Žurok
Zurok in jaunikaiti
L L Pefrlck, ..Aldonville, l’a.
P
riu, bet n yra jame ne vieno kas pa tikrint vargiai gali. Su
142 Diamond Avė.,
kuomet jis blaivas, visas skais
Skarbo kamisije susi- laiku komunistai patys porsiruso.
Luzerne, Pa. tus, sveikas; maloni jo iszvaiz2 :C
deda isz 26 žydu, 2 rusu, 1 hit- tikrins ar gerai
daro ar irę.
da tarsi visa lietuviu tauta, nuApszvietoi ka- “Laisves”
vio ir 1 lenko.
Asz Ona Szardaravieziute szveiezia; o koki jo prakilnus
nėra k a ir norėt
Hibcijoi 44 žydai, 2 rusai, 3 fi- bet kaip nors no*galima mayt kad po vyru Micavieziene pajeszdarbai tik reikia stebėtis. Bet
4
liai, O vokiecziai, 1 lutvys ir 1 po “ Laisves” skvernu•> kas kun savo broli Joną Szardarapažiūrėk in ta pati jaunikaiti
vengras.
viržiu isz Traku apskr., Ali- girta... visas apsiseiliojas, vei
nors kokio slėpėsi.
Panaszei ir kitosia kamisijo
taus para,
Dcmnntaniu kai-. das iszblyszkes, ųkya kai kur
sią randasi daugiau žvdu ne
Lietuviai isz Amerikos ku mo. Pirmiau gyveno Cleve- kino pastatytos; dažnai vaikkaip kitokiu tautu.
Žodžiu. riais keliauja in Lietuva, kaip land, Tegul atsiszaukia ant
szczioja už tvorų nusitveręs f
Rosije yra rankosia žydu ir ka “Sandara” pranesza, tai dail adreso.
visoks kelias jam per siauras *
nori ta daro.
ginusia spieezias iu barius,■y ir
Ona Micavieziene
iszsiinolines kaip bą idvkl e ir
Trockis in laika keturiu me sykiu keliauju;
112 Webster Ave.,
t. t. Paklausyk kokios jo kal
nesiu iszveže isz Moskvos 80
So. Bostone Baltic, State Fi
IV. Hazleton, Pa. bos, pliauszkia kas ant galo
milijonu rubliu aukse, kuriuos nansine Corp. Banko net direk
iszsiunte in banka Rio de la torių sįunczin su dauguma ke Asz Placidu Vileikis pajesz-* liežuvio pareinamo tu keiksmu
nėra galo.
Plata in Buenos Aires, kur lie- liauninku in Lietuva iki 19 d. kau savo dėdžių Antano ir
ADA Tamsta perki guminį autuvų nešiot mainose,
Ląbai apverktina in tokius
pe užraszyti ant savo vardo. Kovo ant luivo “Lapland”
jieškok “Raiidono Kttmudlis/’s
tJono Vileikiu paeina isz Szau-; jaunikaiczius -žureti, kurie to
Teip, žydiszkas kam i sori as ge Suprantamu kad sykiu to- liu apskr., Radviliszkes para r ki gyvenimą veda. Dar aeziu
Šitas ženklas visad randasi ant kelio bato, o ant užpakalio
rai kerpa maskolius ir krauna kiam buriu keliaujant su vadu Voskoniu kaimo, Tegul atsiir phdo Himiner ar Lopac.
Dievu kad ju mažai tokiu yra.
turtą, nes pabaiga artinasi jojo gali labai paranku keliauti be szaukia ant adreso.
Daug yra ir szoimynose, kur
valdžios, o ir visi apie tai žino jokiu klaidžiojimu.
Placidu Vileikis
: girtuoklyste statomu ' pirmoje
Rosijoi, nes revolucije ketinu Prie szio isz Amerikos iszke4 Raymond St., - vietoje. Net nemalonu yra ir ra,
užeiti kaip Amen poteriuosia. levinio muset lietuvius dar pa
szyti apie .tokius atsitikimus,
Worcester,
Mass.
Ml
kursto dungiuusei dabartinaia
kokie atsitinka .girtuokliu su
-A—-v
«
Kokin tai moterėle Ado- sumažėjimai darbu , nes kįeksirinkimuose. •
Asz
Ona
Greicziune
po
vyru,
movskiene, ant kurios sunkino, rienas Amerikoje
belaukda
Kėli tik toki asmenis, savo
pagal iszpažinima josio
ku- mas pus i taisymo laiku, turi už Dagiene, pajeszkau savo broliu
darbais,
’
' girtybes 1■ diirbais,
negražiais^
bojo užkeikimas”, užmokėjo dirbta doleri pravalgyt, /) pasi- Vincą ir Dominika Greicziuku
tik terszia visus jr gaclpja visu
tuk'hinti doleriu del Mrs. Yon- gerihimus laiko gal tolimas nes paeina isz Skir^ncrnunt's para, vietiniu lietuviu- vardu. tAil ne“Ball-Band” batai ir ceverykai nešiojasi iliausia, nes jie yra padaryti iš geriausios
ku/ idant taji prakeikimu nuo darbininkams koippanijos jau Puisziu -.kaimo, apie 1$ pietų laikas butu ir Jiems Susiprasti
materijos ir yra velti į Vienų grynų šmotų per mūsų specialį procesų.
>
rkaip
Amerike.
Kaip
atvažiavo
r
-į
.
josio praszalintu.
Szudien Smiiigai apkarpo dienps darbo
' . Papjauni
PUplatlni padai “Ball-Band ” Mutuvo
Autuvo yra daromi ypatingai maincnams.
maineriams. Jie apsaugoja
gyveno Boston
Boston, o mesti girtuokjiavps,‘fii; 'stoti
Mrs. Yoiikti randasi kaJejime užmokestis, o net kai kur pra isz Lietuvos gyveno
viršų ir yra taip patvarus ir tvirti, jog aštrus kampai akmens arba anglies negali jų įpiaut
in eiles doresninju lietuviu ir
t
Turiu
svarbu
reikalu,
Mass.
už apgavysta,
o
Adomskiene
apgavysta.
ilgina valandas jau'po seno vei
arba įplešt. Tamsta gali
ali gaut “Ball-Band” baltus, raudonus arba juodus. Klausk savo
pinti gražu tobula vahtika, ku
jeigu
kas
žino
apip
ji
meldžiu
tvirtina, buk jitii pasidaro len ik 12 vaL' dienai, -* S. K.
krautuvninko.
rs butu ženklu *visu Dubojaiis
pranešėt.
(t.
14))
- Teip, lengvatikiai
gvinui —
MjslmWaka Woolen I)laiuifacturing Company, 460 Wfller Sl, Mishavraka, M
irtob
apielinkes,
lietuviams,
j
u
Mrs. Ona Dagia
moterėlei pasidaro ne tik leng
“Namas, kuris moka milijonus už Jains
pasekmes geru iruoimudingu
5433
Carnegie
St.,
,
ANT PARDAVIMO. .
viau ant dvasios bet ir ant
darbu, kaip jiems ^patiems, taip
J
Pittsburg,.
-Pa
(?)
maszneles.
j
ir visai lietuviu' visuomenei.
h : m i n r. r
Apticka MaJianoy City, Pa.,
vaug daktaro rere Asz Magde Gramieiio paju
vietoj. Daug
New Yorke, kur randasi «ze- geroj
ė» eroj vietoj,
Jusu Geradaris.
kau
-mano
pussosei*e
Petrono
ceptu.
Cziouais
randasi.didelis
>•
A
£
sm milijonai žmogių, atsitinka
►n
LOPAC
Vaiczuniukc
isz
Stprapolės
Bzeszis kart daugiau žudiiis- skaitlius Lietuviu, lenk p ir kn
cziu ne kaip mieste Londone, tokiu ateiviuro nesiranda Lie- apskr., Igliaukos para. Taipgi NAUJAS INZIUDIMAM PLAUKAMS,
kuriame yra septyni milijonai tuviszkos aptiukos, todėl yra Levongii, <Grani, pajesjfcko suvo i
Dokavojo % milijono Amonio ai
gyventoju. Todėl New Yorke geni proga Lietuviui nusipirk broliu Stanio, Joną ir Stonis-^ pulkim pladkUB, o teip-gi sulaiko puo
Mtsibuna' daugiau žudinsoziu ti ir daryti giara bizni. Galima lova Grapiu - isz Vilkaviszkio limą plauku labai trumpam laike, in
ne .kaip viitoi Anglijoi ir.J’kaJli- ir nupirkti nAma kuriamo rkn- apskr.,' SzVirgdaiczio kaimo. vieta Užpuolusiu, atauga tankus plau
kti: ' Gvaranty.
InfermaeljM dytudL.
Prttszau atsiszaukt.
dasiszi
ap
tieka.
Apie
daugiaus
'
.
Tas
pats
su
vagystėms
ir
jm.
. Lavonas Gram,
p*«kni.<> kitom, uutom.. RasXyklte naS: Dn. BnuuteM CmiMttes*
ppipjcszunais.
Suvienytuosia atsiszatdtite in 14 Saulesf ’ ofi-
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uždaryta,hkaJojime
O kita >uždaryta>
— Jėzau, Marijo,
Marije, net pnn-. Acziu tau brolau už tavo tokia
ŽMONES SZAUDO O, DIE
malaBUhpeni.
VAS KULKOMS VALDO. kiaid —.nusigandau tai iszgir-; pri s to va
Tai vis kada
Lietuvei pa
dos. •
. ,
. •. ;J. Ir teįp užpykai;, jog. gatavassigėrė,
buvau visko iszsižadet
iszsižad^t ir ant
Penkias. — tare
tarė kanau-'
kaliau-' buvau
Dangus, žeme iv kas unijos —Penkina
Tuojaus musztinc sutvėrė.
randasi — prie tolei ir prietel- įlinkos — gerai, guli tau duot, piktumo smsuVo senovės Viktė
•
.•
#
kos isz visu szaliu apspito, pri vyriausia — Petrone; pašinui-;.- - slogina upsipaeziuot
Ne toli Alontkarmu vienoje
spyrė mane nevidonai kad vpa- žins duteres, jis truputi girksz-; pilukis piano, kad piano de
bakūže,
Ųoje, nes tiek to..
'ilde, kanauuinkąą, k.«;mario ^ftlii
cziuotausi ir gano.
—\ jkada mos tonais per kil-; laiko. Ir primaitinęs p3.-ię -pipri
•Į Ant kriksztbiu labai uže,
Pripažinau, jog labiauso pripažint,f nes,
n<‘*b pradėjo, iszguldinri,apj#
iszguldinet,
Ant pagalios susipeszc,
spyrė mane ant apsjpacziavi- ledas,busime, duosiesii pažint,
į Antakius ir guogos prasimuo mano pat i \ t.viską nuo senes, pW<us ir akutes,.4 Jnk^llgyoi
mo dangus ir žeme.
in mane, jog prie gražumoj
sze.
Dangum del manes buvo de iszkvos*
TAKADAIKA.
Raudonais burbulais apsiliejo,
de kanauninkas, Naumiesczio — Gerai, gerui tegul kvo- plaukui ir akutes nieku.pežepk-i
VU’UVri ■ Aįpii-; j-L į
Kaip kas net pagulėjo,
H.' . v. klebonas, dievobaimingas ir ežia —* tare uŽsimislijas kanau-i liną.
Tj ų Suėjo ruje,,
..
Jupkiasi įsa&pv, jduszmje, jog!
Ba kaulus labai skaudėjo.
puikios szirdies žmogus, nes įlinkas.
,įn spikyzo>.
— Bijokite Dievo — tariau* mano ^4^ VM?WP o brolis ki-j >
skuda ir prieszgina, tegul Die
‘ „Trią. vyrai inęjo,M<
Pažinau kvaili viena,
vas gebsti!... Žeme, buvo tai — terp’peukin suaugusiu m e r-; taip nęreję ,ir mislijau jog, tąvpj
., vo! ■Mat inąi^ząinęs ižgerti ąpręjo. ’
Katras tuo užfnndina,
žinoma žeme, ant kurios gi gu, katra ežia bus iszrinkta? I savos pralies Jiurtis.
*;
piktai
motorus
,
užtikę,
Jparyktt, kaip sąp.ąovit!;
Pai kas . esi! — ai k i r t o; ,
Kaip szlovinti bolszevikus,
miau ir užaugau, •kolionije, o
a?sz,. savo- Nu dįę nęjtrukps. vaina patiko,
O peikti katalikus.
vyruti skolos! — tos tai labiau- užpykin kanauninkas — pu i-, —' palauke .brolis -r asz
Bolszevikas pas jin, už Dieva
mano liepe paeziuotis. Sakau, kus vaikinas nesirenka, tiktai pudariau! Nori,, tai atvažiiiok; Viena supjaustė su prileis,
Jbg įlgąi dirbti .apgulės.
pęr szvęnte, nęnori, ne.važiųok,
. dydesnis.
1
isz visu pusiu, ima vyriausia... Zinai, kad
aplipo mane
Bet razbuininkus suėmė
Ir galingesnis.
kaip muses medaus nori ir vi- resno tyri pirma isztokel.... Va o dauginus inane apie reikalu
Ir in džela. padavė,
žiuot per kalėdas, važiuot, no paczavjmosi n<4urbaczyk, asz
I Tai nieko tai immszainpilvi.s,
sokeis balsais szauke:
Lyg proyai sėdės,
ir teip daugybe turiu ant savo
j Ne turi visai proto negelia,
■— Kaži, paežiuokis! — Ki yra ka laukt...
Parankes
ne
turės,
Ba kad protą turėtu,
tas vela: — Susimildamas pa Pasidaro isz manės nei gyvas galvos loenuj’ reikalu. O ka
O kaip bus toliau,
tau posakysliiu: toji merga
__i p dar
*
Tai apie nedorybių bolszeežį nok is, Kaži norint karta, ba ne i numiręs, Ne szeip, ne te
Tai nežinau.
viku žinotu,
prapulsi! — Troeziasį vėla: — kibą in žeme list ; atidusau ir t?ri juoJaj puikias> akutes ir
»
•
•
• tikras gražias norint no trip
Szalies jnju nelaikytu.
O kada tu apsipaeziuosi! vaiki-, pamislijau:
•
•
dideles kaip jauezio... sakau —
Vienas galva, kopusiu szat— Vale Dievo.
nia sensti, kaip vilkas, nogaukavojo,
Po teisybe, buvau prisiektu tok ios, kokios del tavęs patinsi paskui mergos — Volą broVyruczei lukaut nuo bobų,
ka..
Tpfiu,
po
budeliu,
asz
neIr vos žmogiszka galva ne
-O bobų nelabu.
lis: —.Asz tau sakiau, kad turi visokiais rupesezinis kaip smakas po sziokszta. Žinoma^ sko- mislijau,, jog tu tokis esi pai
nukapojo,
apsipaeziuot.
Sztai vienas žmogelis,
kas!
Batalija pakele,
Kožnas vyrueziai, galite su-|lininkai! tie tai nevidonai laGeras girtuoklėlis,
Iki kalėdų buvo da dvi nedė
Dydeli peili paėmė,
O vieprost, kad negalimas daigtas binuse mane spaude,
Gerai užsitraukė,
Sziadien vienus apraisziotas
nuo to iszsisukt... apkvaital ir nok, kada pamislijau apie jau-, lios, o asz pamislijau, kad tiek
Tik savo gaspadine už rapet6
su
akimis
ir
plaukais,
kad
,
steni.
steni,
suvis nutirpau, žodžiu — pa- nikiszka stoną, kraujas manije
rio patraukė.
tik
butu
mitra...
’
paikau, kaip ne vienam priesz atgijo ir apie skolininkus uzToji apskundė in suda,
Po valandai tyleji-; Del to-gi: žūt, but pastanaviapsipaeziavima atsitaiko. Tiek mirszau.
Ta girtuoklėli nebaga,
jau pas broli nuvažiuot. Kaip
da turėjau makaulėje kad ta mo, atsiliepiau;
Ir ka už taį gavo,
pamislijau,
trip
ir
padariau.
O
— Brangus dedia ir tu mie
riau:
Girtuoklis ant 3 metu in kolas broli, acziu jums už jus pui kad mano dede, kanauninkas,
za insigavo.
(i erai, mano brangus, ku velijimą, bet vienok negaliu mano szali laike. Ir prisiarti
Tas žmogelis turi paezia ir
kad jau teip norite, tai ka galiu tikt ant to.
nęs prie numes
manos, pradėjo iszvaikus,
daryt — apsipaeziuosiu, nes su
ir
ir
akn(
uldinet
apie
plaukus
Na del ko?—paklausę r>
t
Lietuvoje, labai bieduus,
kuom?
.
tęs.
Inkalbejo in mane, jog
brolis.
Ant ®auentnB
Kuriuos szeip trip maitino,
— Mos tau merga surasime
prie
gražumo
plaukai
ir
aku— Kaži — tarė su iszinin-.
Nusiunsdamas po kelis dole
— sako dede kanauninkas. — e
zia kanauninkas, pakialdamas tos nieką nežęųklina.
rius kaip atsimindavo
: VESIM AS IŠGANYTOJ At’S
Dievobaiminga mergina, jeigu kaip ant pdtnokslines, ranka —
Juokėsi savo duszioje, jog
Dabar per tris metus
J SVIETO, Vlesrpotles musu Jo
tik nori, randasi jiu pilna.
ir
primano
dede
vienaip
o-brolis
ki

davei žodi jog važiuosi
s' ZHiis Kristnns„ paraižytas pagal
Kens su vaikais vargus.
An U die v uotu merginu netu- valia žodi dalaikyt.
taip norėjo ir mislijau,
misti jau jog'
keturi u evangelistu per Szv.
Jaigu ne butu girtuoklaves,
rojau ®kvatos, nes ka daryt,
i
Pranclszkti serafiszkajt ir Szv.
tarp
saves
pradės
bartis.
— Dalaikysiu, jegamasti de
Butu in džela neįlįsi gavės,
j! Tkmtiventurn, !bažnycžlos dūkta- &
n*ikt‘jo dėdės klausyt, ant galo <
Darykit, kaip sau norit! -8-A «ah,
I su, daugelis
I pa- j
le, dievaži noriu dalaikyt apsi
rh. 366 puslapiu
O dabar už tai paku tavos.
tariau:
—
paszauke
brolis
—
asz
savo
i
fi
veikslais.
Drucziai
apdaryta
'in
:
5
paeziuosiu
riktai toji, kuria
Ne ant ko kito, tik ant saves
— 1 Na tai gerui; tik kad no man paskiret, turi man patikt. padariau! Nori, tai atvažiuok!
juoda audimu ir ’ pamargini i 2
narakavos.'
vyrszai. ...i.... J’.....'................ • $lJ>0 ig
rint turėtu pasoga... ba žinote,
per
szv
’
onto,
nenori,
nevažiuok,!
•
• . 1 ■* • * ■
No. 113 Graudus Verksmui, ar g
kati reikalauju pinigu ant isz- . Iszpletojei mano liuosybes o dauginus mane apie, reikalą,
ba PasibudlnhnuH prie Apmišli- L Jaigu viszta kiausza padeda
mokejimo skolų.'
) dirstelėjo vienas in kita; tas paeževimosi neturbacik, asz jr*
nlmo Kanezlos Vieszp., Jeztiso
mano
klausymas
iszsidavo
Tai pilna gerkle rėkia: “ ku9
(’zia erne plaukt isz kanau
Kristuso. Pagal scnoviszka būda J
teip
daugybe
turiu
ant
savo
’
da - kada!”
10c &
ninko, lupu ilgi pamokslai, jog kaip Tvardaucko su velniu tur galvos locnu reikalu. O ka dari Preke........... ..................
Lietuvei ir tokia tpri mada,
No. 114, Stacijos al-ba Kalvari- J
negerai jaunieji daro, kad pra gus, kaip viena pasaka raszo. tau pasakysiu: įoji merga turi!
XT I ra Jezuso
T 1IZ
” ^1
JiOC J
Jog ant visztos nusižiuri.
.10c
ja, Viesz.,
Kristupo
leidžia su mergoms pinigus, Jaute jie, jog laikais gali ir ne juodas puikes akutės ir tikrai« Bile prie progos klikauje,
No. 11 G, Maldeles Arcibrostvos
kad isz to visko patinka nelai patiki ir kad nebegezia nuo gražės... .norint ne teip dideles
Szvencziuusio Veido Viesz., Mu
Kaip maži vaikai, zauniję,
me, kad žmogų žemina ir da jos, kaip biesas nuo kryžiaus. kaip jauezio.... sakau —-4<okes,
8
su
Jėzaus
Kristaus
...........
10ę
— Ar girdi, Kaži,
tu ant
s-Ne paiso kokiame susirinkime
užia ip amžina prapulti veda, o
kokios
del
tavęs
patinka....
veido nežiūrėk,, tik ant szirdies
Ar ant szennenu ar bile
MAtDA KNYGOS.
dele geda.
Tpfiu, po budeliu, ąpz neinisli- :
suėjimu,
Didelis Aukso Altorius arba į
— Taigi pertraukiau ka — nes kanauninkas Unt mano, jau, jog tu tokia esi paikas!
) SZALTINIS
Dnnglszkii skarbu. 5
Ant vieno buliuko andai,
nauninkui — kada turės mano giliuko pertrauke:
Iki
kalėdų
buvo
du
dvi
nede-'
■
spaudimas .pagal S;
Naujausias
— Tegul jis pasako, kokia
Pribuvo dainoriai •ir muzimerga pinigu, tai niekas gėdos
tikra devinta ir szeszta perspaulips, o asz pamislijau, kad tiek
. . kantai 9
Puslapiu 992. jj:
neturės.
. ! jam patinka?....
stas isz naujo.
to
su
akimiA
ir
plaukais,
kad
Bobų daugybe pribuvo,
Skuriniu apdaru, paauksintas r
. — Žinomas daigtas — at — Ka ežia patinka... kad tik butu mitra...
$2.00 į:
su pakalhnu.
Ba giąrt ir valgyt perpilnai
sake atsidusias kanauninkas — tik nebūta sena, raisža, kuproDel togi: žūt, but, pastanavi- l Ta pati knyga apdaryta szabuvo!
ta ir niekam ne tikus.
reike, kad ka turėtu.
Jį grino ininksztais apdarais ir j
jau
pas
broli
nuvažiuot.
Kaip
Tiek to, pasakyk, Ka
Vos namas nesubirejo,
— Ar žinote ka — tarė
zalatytais lapais, su kabe. $2.50 įir
padariau.
pamislijau,
teip
i
Larma toki dare kaip kas į
mano brplis, kuris ir tuom tar ziuk.
No. 105, Aniolus Sargas, smagi :
O
kad
mano
dode,
kanaunin-.
galėjo,
malda knygute, spaudinta Saules į i
pu pas kanauninka buvo asz Nuturėjau tuom laik Unt mis- kas, gyveno pakelei, važiuodaspaustuvėje, 350 pus., visos rel- 3
'■ Szitokis bankietas
žinau jau tokia. Pinigu gal’ lies, kaip ta mergos grožybei nias pirniiause norėjau užvakalingos maldos, stacijos, grau- g
Tai kas kitas.
tuojausjlaug neduos, nes turi iszdet, bet skęstantis ir už brit- žinot pas jo inilesta. Kada apie; !X dus verksniai. Lt. Drucziai ap- 21
»
Asz
ir
pribūti
norėjau,
ir
nežinau
kaip
vos
tveriasi,
daryta iu tamsai ’rusva audimu, g
tris koiionijes. Gražus žmones
.vakaru radaus! Naumiestije,!
Bet vaikine negalėjau,
. 75c g
•5^ auksuoti krasztai -■.o ir puikios familijos.
• man, isz lupu iszprudo:
O vėlei, katro nepraszo,
—. - Asz, noretau, kad but'* dažinojau, jog kanauninko ne
No. 408, CilUs Atsidūsėjimas, g;
— Acžiu tau. Asz girdėjau,
yrą
namie,
nuvažev.o
in
netoli

puiki maža itfalda-knygdte. 256,^
Tai su lazda iszpraszo.
kad ip ougszta žiuri, o usz U)-; g eltonplauke, scniautfe 25 metu ma dvaro, Katauczizna, pas p.
puslapiu. Pulke! apdaryta skuvidutinio ūgio, smagi, skais-į
kiu labai bijaus.
Žilinską. Asz pastatęs in sto-’ * rinėls inihksžtals iszhiargintals : REIK ALINU A—Dldelia dirbtuve rel'A * vyrszais, auksuoti krasztai. Szlta
• ,„R
Kanauninkas nusijuokė ir taus veido, molinu akiu o dide-' ne arklius, :ISZOjaU
g
knygute
yra mažesne neini
negu Ma- į kalnuja pardavėju drapanų panezlaku
UI
miestu.
S
u
nvBr.,,o vra
.
; '
!
rankomis patrynė, rodos pati liu...
pažioplinet. Vos nuo .klebonu* ’ g žas Aukso Altorėlis ........ . J1.25 g
T??
Žiuruu,
o
mano
brolis
rankai
kinti,
apatlnu
andaroku,
tiesog
tu na
kau jam, jog asz nesiaugsz'tinu,
I
jos kiemo nuėjau, pasitikau f
No.
416
Bataas
Balandėlis
arba
j
rinis. Raszyklto o gausite aempelius
sz vi tuoje o kanau
nes asz teip mislijau jog jeigu ties galva ,szvituoje.i
>
Mažas
Szaltinelis,
448
puslapiu.
sau gerai patinstama zakrįstidykai. Madison Mills, 503 Broadway,
Grąžei ir drucziai apdaryta šku- t
jum patiksiu su savo neva isz- ninkas prieszai juokėsi su gal-' joną. Pasisveikinom, kaip tikNew York City.
adv.
•rinois
niinksztals
iszmargintals
j
va
linguodamas,
po
tam,
didemintinga, kalba, tai bus gataarba tarent — tėvas; d vyrszais, auksuoti krasztai. $2.75 ')
ri
brolci,
NUGĄ TONE . padaro tirszta
Vos mano skolas iszmoket. Ba leis žingsneis pradėjo isz reto; su sunum, paklausiau apie jo,' Ij
No. 416^, ta pati., baltos celu- ’
krauja, stipins, nuolatinius
ka jam gilevo du tukstancA'i po pakaju vaikszčz.ioi, nes teipi jis apie manę sveikata, po tam.ĮR loldos
apdarai, auksintais krasz- i
nervus, tvirtus vyrus
rubliu, o vyruti turėjo sulyg dideleis, tyjd net jo sukne per( •nuejova ant Maistu uliezios,
tais, briauneles apkaustytos pa-’!
- >
auksuotomis Metėlėmis, sti ka- ;
ir moteris.
savim maisza pinigu. Atsikvo- saura buvo.
iszsigereva vienoj karozemoj
bute............... ............................ $2.75 i
tejau, gal ir išsisuksiu nuo pa- — Szneki, kaip paikas!
<ir grįžom atgalios, nes ne in ' *i KANTICZKOS arba knyga.
Kožnu dalis kūno te.kožna jo velkino
suurzgė brolis.
•Nusiduodi:
ęziavimosi.
'
remiasi ant nervu pajėgos.
NUGAkjebonįje, tiktai pus zakristiPaprastais
apdarais
giesmių.
*
v*Q
>I
— Ba ve žiūrėk — tarė vc- iszmanus, o proto tiek kaip pas' jįpna.
'tiktai ..... ;............
$1.25 gi TONĖ turtingu:s forffcoru nervams, gpležiu
' " —-krauju
‘
:ii. Susideda isz asžtuoniu
įi brolis — tokia gaspadinaite,' verszi. Pq budeliu, žyli ir pli-Į Zakristijom
Ta
puti
kirij^a;
drabužu
updaS,
Zukristijonięne,
ęne, svetinga mbrfthglu, ■ sveikata Uuoduncziu medi
ki,
iszrodai
kaip
supuvęs
kel-j
darytas,',paauksintais ’ vyrszais,
vyrszais,; /
darytus,',paauksintais
v
tai ne
szposas.
^feigu
tik
tuszposas,
cinų, rekpmenduojania ir priraszomos
sznoki motore, praszo sėst, pats
z* • -. • I
'geltonais lapais....... v.,........ $1.50 z
mus.
.Dave
ir
jis
renkasi.
Žiu-Į
gydytoju.
retai ak vata, tai mano puti vi$daugumos .gydytoju.
kažin?ka-jiai iu ausi pasznąbž
pusznąbžTa
puti
knyga,
szdgrlno
minkViduriu netvarka, indigestija,
indlgestija, dispop.
dispop,
įa.siidar^
’tu, ,ba jos lavai su reik, kad tik už tavęs eitu. —I -dejo, po.tam posake mari, kad į sztii apdaru,', jząlhtytui?'lapais' ir'!
ka.siidarytu,
Isijų, konstipačlja, galvos skaudejiraOs,
auksu iszinarginti viršzai. ' $2.00
savim sutinka; atvažiuok pas1 Kr žiliai jog del tavęs teip paJ kanauninkas negreit sugriž,i
ihktftu liga, guzu nuo pilvo ir viduriu,
viduriu
. .<
J• •
»' hlti o skaudoj Ima, užszaldinta kvapu,*
t
i,
yra.reikalinga,
kaip
del
lai-j
mus per kalėdas, tai tennis
kibą apie .vienuoliktu adinu iii.
TEK LA arba uiuMiiiin /praga- g liežuvio'baltymas ir kitos ligos yra ne
vo
pristova!
—
reke
užpykiasi
nubrauksivu.' ,
.,
. .:
dadave: kad nereikalauju iii: ras, ir giesmes apie ' kauezias 5 paprastai greitai Is'zgydomos, vartoj
brolis.
*
—
kasiai
'Supranti
kits
įui
pris-į
• Diystelojau ant kanauninko.,
pekloje ir apie keturis pąsku- K ant NUC’A-TONE vaistą. 1 Duoda gera
klebonijų
skubintis,
ba
tonais
U
taii vieta, kurioje
irzlaus lūs dulktus. Szlol knygoje R! ąpetitu, padidina stamina, nuo Ju> nilo-į
matau užsimislijo, vaiksztrnejo tovaf Yra___
bus
man
ilgu.
•
teipgl randasi ir apie Stebuklai Q gabia gerui, padaro kai nauja
‘ . asz-i
po pakojų, kakta rauke, su gal laivių ir kitokį vantĮc'nrnėi lai- ' Sztai pasirodę ant stalo prii-.
Dieni SzveutoHo duaziog caę* X rtrtšnj.
. ,L visas
rtrtmj. T"
NCGA-TONin sustiprina
va kraipė, rodos kažin ka mis- vėlo t Adelei Savo reikalu 'Stovi J sine suViryta, pleczka iię nuo;
Nzhuis.
500 dideliu puslapiu. S kulio dalis. 'SubudayoJA tvirta vyra ir
Drucizal apduryta juodais vyr- g svėlkri,
Tu esi tuom laivu, ka išį' v\su|
svėikii, gražia molėti. Tukstanczfai
puskartos stiklelis.
’
szais
.................
$2.00
gi
Žmonių ima it £lrla NUGA-TONE. Is2— t, Ka daryt, ^bandyk
vbandyk!! ~ szaliii-vijnys in taVe atsimriszajį Kada iszgcremo po vienu , ir
Ina,, paimk ^InUptlekn,
Ufryk azl skelbi
skelbimą,,
^n ’aptlekn,
■'No. 110, Istorija Szvonta, Seno g Ul'ryk
pratarė prisiaftipe^ prie manes pati gi, tai prUtova, kuri tavoj [po kita, tada ir skaitlius mio-4t' '
ir Naujo Instutymo, su 50 pavei- 9 gduk bonka NUGA- TONE r ▼jei visutJ
apgins......
'
nuo
to
visko
apgins.
kanauninkas
pa-
kanauninkai -r-.ir
7~.ir, agz
(M?z juos pa
riu rprapuolė, . pajutau, kad•uiV lesiais,^ 10 dideliu<pus|aplu, dru- g ’idbusi užganėdintas, sugražink bai-i
v»
•
r
9 ‘ i i
i
t
.*4
J
ežiui apdarytu poplėrineis upda- Si dlicft hpidtkoiiui Ir 'gauk jilnigtis atgąl
O kad tave velnei pa
žinau; teisybe, motina prilaiko,
man labai linksma pasidaro. 11
rals.^, Pulkus 50 paveikslai per- 8 jei negausi
uogausi aptlokoj, prlsiusk mums
<
pamislijau sau.
puikumo, nes pulką yaiku . tu griebtu!
{
Toli aus bus.
stato Sėlio ir Naujo Instutymo g !$1.00 ir gauk pilnai gVarantUojatou vai
r
rėdama, neprivalo, to daryt, o — Vž ka jis mane laiko, ur u^
atti,
otų, už siuntimą
uiuutinin'’,primokusia.
pHmdkajMa41
__
------------------------., .
»
' •
sppa
Nojaus
laiva,
ar
kaj...
die4
bMUGGISTSt You can get jinga-Tonq
r*W'
ve, kaip girdėjau, -turi net tris
. A >/ ^į,<’
„Jfm your Jobber
jobber or Hired
Afreet from Tie
važi pasiūlo.,,
pariuio... Ar*gi
Ąr*gi asz nepi
nepa^ leuiwfruUh
^"k .MOCZJKOWSU vt^ . from
digtas dukteris
A
National Eabortrtory, 587 So. Dearborn
■ Wihmioy <W?P».
— Ne tris! ale penkias —- pratiae su .skolininkais- galėti® prenumerata yra HMM) ant vfio meto
St. EblcHgo.
AbflOlotolv miarantcil.
kain
ffn
triltiitriift
pridaro Tfrolis. ' >
M .*■
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M
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Daktarai jums nurodo kad gerai
sveikatai reikalingi szvarus dantys

I

Visi daktarai ir dantistai pataria savo paciem ,
tams sukramtyt valgi gerai, kad iszvengti
užkietėjimo ir pilvo skaudėjimu.

I

*

V<

J

«

*

Kad sukramtyt valgi gerai,
gerus dantis.

jus

« 1

turite turėt

jus turite užlaikyt

Turėt gerus dantis,
szvariai.

juo£

Turėk sau už pareiga nuvalyt savo dantis su
‘“Colgate’s” atgaivinantis dantų valytojas.
4 (

GERI DANTIS — GERA SVEIKATA”

■

Vardas “Colgate’^-’ unt toiletinhi daiktu gvarantuoja*
Teisumą, Grynumu ir Geruma Ruszlea. Jnsteigta I8D6..
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Kas dvi savaites ant UO’’ laivu

NEW YORK-HAMBURG ;

V

SUSTOJA TETPGI PRIE

1

Cherbourg ir Southampton
ORBITA . . . Mojaus 21
OROPESA . . Juniaus 4
ORDUNA . . Juniaus 18
1, 2 ir 3 klesos pasažieriai.
Puiki vigada del 3 klesos pasažieriti.

A

r*«*l*-(Z*t
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Al

‘ '

Europa

i''

A

T
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The Royal Mail Steam Packet Co.
New YorK,

26 Broadway
Arba pas bile koki Laivakorcnu Agentą.
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PINIGAI IN LIETUVA
" |k|i

‘I

u :

*ll

.♦

Stebėtinas pasekmingas nusitm- n
tunas pinigu per American Express *
Kompanija, in Lietuva, priesz kare,
M
MM
buvo vėl atnaujintas.
Sugražinti kvitai parodo kad nu*
siusti in lenais pinigai, buna pri- 1
a 1; *»ll
jimti trauki
__ i • • j a -trijų sanvaicriu.
____ *
Mes
a
Lietuvoje iszmokame Markėmis, \
i
kurie dar lenais gyluoja. Musu pre
Q9!
kes žemos, patarnavimas geriausias.
' JŪ
I
88. :i
American
Express Kompanija
ai
yra uždėta 1841 mete, turi inmoketa
$
3 . kapitala $18,000,000.00 ir siunezia
Iftfi (,1l BK
daugiaus pinigu in Europa negu ,
(id ifli
kita kokia kompanija. Kompanija
BK
cl 188
Bfl
turi savo locna 21 lubu milžinisdįa <•'
tia ISO ,1 68
k
narna
ant
Broadway,
New
Yorke,
61 181
Bfl I kuri czionais matote, ir jame talpipu naši musu glauni ofisai.
Naudokite —
««« “ Dolerinius
musu
to
Money Orderius” del iszmokejima J
pinigu ir iszsiuntima Amerike ir in *
ar*
Kanada.
Parduodame
visokius
Glaunos Ofisas
. , Kada siusite
Europinius
— M _ _ • pinigus.
•
American Express Co.
iii bile kur pinigus, tai siuskite per
65 Broadway, ftaw York.
American Express Kompanija ir
visada reikalaukite kvito nuo iszsiustu pinigus, idant ’
Kreipkitės in bile koki musu ofisą
turėtumėt davada.
arba raszykite Lietuviszkai tięsog in musu-glauna ofisą:
Kapitalas
$18,000,000.00

Uždėtas
1841 4
. r

k

a

■U

A

n

ii

M

ii

"$

K

•1

4

American Express Co.
•i

Foreign Money Order Department.

65 Broadway. New York

•

t

J

SAULE

I

KADA
Žinios Vietines187BOLSZEVIKAI
:; ATSIMINIMU BUVO

Tvircziausia Lietuviszka
BANKA
❖

-

— Gavėno!
— Vasaris yra. trunipinusos menesis.
— Su ba tojo pripuolu s.
irvmimo, diena prezidento Abraliorno Lincolno, kuris iszliuo'savo nigerius isz nelaisvos.

f

LIETUVOJE.

I
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Vyrams Siutai, Overkotai, Kelines,
Skribeles ir Kepures.

§
£.

automobilius, rlglnus ir vežimus del
laidotuvių, krlksztlniu, veseiliju, pan!
važinėjimo ir tt. Krausto dalgtus ir tt
520 'W. Centre SL Mahanoy City. Pa

VALGYKIT’GEORGES i
Ice Cream ir Kendes

**-

❖

Geriausio padirbimo visam
Schuylkill Paviete

H

f f’1 i
ra

HARRY GEORGES

24 W. Centre Street.

J

Merginu balberlu szapaa.
Unlojs prekes tiktai. Pra■zom. Telpgi iszmoklname
▼yrus Ir merginas balberlautl. Neužmirszklte numaro. Netoli Union R. IL
stacijos.

r*

N. Bossokoffs*
1202 Penu Avė. Pittsburgh, Pa.

REIKALINGA.
✓

w

U'

į
./i

I

ii .ir

Vaikams Siutai, Overkotai,
Sveterei ir Marszkinei.

—----- --------------------*— ----------------------

t

l Visokiu Panczaku ir Szkarpetku \
už labai numažintas prekes.

J

H g
Herbert Hoover, kuri v vrn pinnsedžiu curopiszko paszelpines drnviguvos, ana diena atlankė dokus Brooklyne, peržiū
rėti darbu siuntimo, maisto in iszbadejusiu europiecziu.
Atydn tiems kurie turi mokėti
Income Taksus.

ATSAKYMAI.
J. I). Masontown, Pa. Duokite žine savo draugui, te
gul truputi susilaiko važiuoti
in Amerika, pakol viskas neaps i m a Isz y s czionais o ir LietumKada gales atvažiuoti
voje.
be jokio ergelio o ir czionais
bus geriau su jojo pacziule gyvent i.
Lietuvoje gali su pacziido ir tais pinigajs pragyir sihagiaii
vent i ilgiaus
ne
ka i Į) czionais.

Sekancziuose vietose atlankys
Mahanoy Plane—15 Feb. Phila.
Reading Szapuosc.

Frackville
Banke.

I

I
i

1
IB J Oz
£ * H 1A

17 Feb.

First

ir

National

,

Kreipkitės in Kompanijos ofisą, 9 Broadway, New York
arba pas vietinius agentus.

r

I
I

Mergina ar vidur-amžio motere del naminio darbo gcroi
szeimynoi susidedanti isz dvie
ju ypatų. Geras buvimas sveikoj vietoi. AngeUkai nereike mokėti. Alga isz pradžių
$20. iki $25. ant menesio ir
burdas. Raižykite Lietuviszkai ar angelskai ant adreso:
Mrs. C. P. Lelash,
Lakewood Road.
_ TV
nL.»
4
wr t

Kazis Rėklaitis-

Laidoja numirėlius pagal naujausia
mada ir mokslą. Turi pagelbinlnke
motore. Prieinamos prekes.

516 W. SPRUCE ST.
Mahanoy City, Pa.
Bell Telefonas No, 149.

Pirmutine Lietuviszka
BANKA

Siunezia piningus in visas dalis
pasaulio. Parduoda laivakortes
ant geriausiu Linijų, už kompani
jos prekes. Priima piningus del
saugaus perlaikymo, telpgi moka
procentą nuo padėliu paliktu ne
inažiaus 6 menesiu. Iszdirbu Ir
Notariallszkal užtvirtinu visokius
Dokumentus, Paszportus važiuo
jantiems In Tėvyne. Benka esanti
po dldella kaucija ir kontrole
Valdžios Bankinio Departamento
su kuria atliekant reikalus nCra
jokios baimes.
Raszyklte ant
žemlaus padėto adreso o gausite
visada ataaklma:
Banker A Aiderman.
P. B. Lie. 159.
Cor* W* Long Ave* & 8. Main 8t*

DuBois, Pa.

'■
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1 ■
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Tiesiai be persėdi mu isz New Yorko in
Kares
Tax $5

HAMBURGĄ. Kaino 3 klesos $125.
LIEPOJU, Kaino 3 klesos $145.

GEO. J. BARTASZIUS, 498 Washington St. New York.

Laivas “POLONIA” buvęs (< KURSK” iszplauks 15 Feb,
Laivas “LITUANIA” iszplauks 4 Morcziaus

Telefonas: Spring 9537.
r1

Kreipkitės prie musu agentu jusu mieste arba pas

BALTIC AMERICAN LINE Ine., Gen. Pas. Agents,
42 BROADWAY.
NEW YORK, N. Y.

VYRU
LIGOS

Vaiciuliszkietis.

Lietuviszkas Graborius

Joseph G. Bogden,

'■

o

NUSITIKĖJO JOG JAM PADAKlb
TIEK SMAGUMO.

Siunczlu szirdlnga padekavono už
telp puikia knyga kokia yra “'Pūkštan
tis Ir Viena Naktų**. Da tokiu Istorijų
ne esmių girdėjas ir skaitės kokias
radau tojo knygoje, kuri marle palink*
smina diena ir naktį. Kada paeinu isz
darbo tai tuojaus griebiuos už knygos,
no rupi man nereikalingas vietas. Ne
tikėjau ka kiti kalbėjo apie ta knyga
pakol sau neparsfgabonau isz rėdys tęs
“Saules". Vėlinu- kožnam jlaja pirkti
Jr skaityti o turės smagumo daugiau
kaip už szlmta doleriu. Su pagarba,
Vincas Malalszka/Sparrows Point Md

KURSUI NUPUOLUS

Tai geriausia proga daug
auksinu in Lietuva nusiusti.
Greitume EĮUsiuntimo pinigu
nieks su manim Uogai lenk
tyniuoti; visiems pinigu siun
tėjams pristatau kvitas su
paraszais priėmėju pinigu.
'Lalvakorczlg agentūra In
Liepoju, Hamburgą Ir visur.
Pasai kelionei in Lietuva.
Padarymas»Llotuvlszku do
kumentu.
Pinigus siuskite per paczto
Money Order.
Raszydamf
pridekite 2c štampu ir visada
adresavokite szitelp:
P. MIK0LA1NIS,
53 Hudson ■ Avo^
Brooklyn, X Y.

M. JURKANIN, Vlce-I’rezidentas.
S. J. MOCKAITIS, Prezidentus.
VIKTORAS M. UNGURAITIS. Kasljerlus.

UNION BANK
100 E. Centre St. (Kampas White St.) Shenandoah, Pa.
—$—$—$— ■
VEDE BANKAVA BIZNI.
Siunezia Pinigus in Lietuva.
Parduoda Szipkortes.
Insziurina Namus ir Rakandus. Notariuszas Publicznas.
Moka Procentą ant Sudėtu Pinigu.
■ S,

r

,

,

PIRMUTINIS IR SENIAUSIAS LIETUVISZKAS
NAMAS ARBA-KOTELIS NEW YORKE.

LIETUVIAI ’kREIPKITES PRIE SAVŲJŲ:— , ,
Jeigu ne norite but! apskriausti atvikia In New York*, lai tiė% »
kreipktes pas Geo. J. Itartaszla, Agentu, nes Jis yra visiem gerai žino
mas žmogus. Parduoda laivakortes ant visu linijų in ir Isz Lietuvos.
Iszmalno Ir siunezia pinigus in visas dalis svieto pagal dienos kursą.
Pasitinkant žmonis ant
Parūpina pasportus isz Suvienytu Valstijų.
geležinkelio stoeziu New Yorke pribuvus isz kitu miestu. Suteikiam
nakvine nes užlaikom narna su 38 kambarais. Paleidžiam pasažlerlus
ir ju bagažius ant laivu. Žodžiu sakant pilnai buna aprūpinti kurie
kreipiasi in musu virsz-ininėta agentūra su reikalais, vargo fr nelaimes «
nedatirs niekados. Tautiecziai brangus kurie manot keliaut in Lietuva
kviecziam visus krelpkites in musu agentūra per lalszka ar ypatlszkal.
Gausite sanžiniszkns patarimus nes mus prideriste yra tarnaut visuo
menėj labuj. Reikalaukite laivakorcziu ir pinigu kurso in musi\ arti
miausia ofisą.

iuįi

CO.» 326-330 Broadway, New York****®^*

■

*

Iv I® «s»

BALTIJOS-AMERIKOS LINIJA,
*

treczia klesa)

i

ij

,

(.Tiktai

Treczios klasos pasažieriai gauna valgi didelam valgomu
kambarije. Uždaromi kambarai del moterų ir vaiku.

MAGDE. “Ak, kaip man nieiti galgab |
vtį! Hbandtiau
Ubandliau vitokiut mazpojimut, J
‘
, muilą
‘ rimus
‘
—
trinkimus,
— ir viskas
tas |
nieko? nepauelbejo nuo lu bjauriu pldtkanu.,,
an gflda net doroti!”
... Man
C
A’a, tai kam tau kętt b
MADE.
reikalingai! Žiurik, kokie mano plau
kai prato
t, tvelnus
hclnut ir čytti.
pratus,
čysti,
O tai
todėl, kadai vartoju IttM'FLES!”

t

«

LINIJA

Treczia klasa isz New. Yorko in Liepoju . $132.00
Treczia klasa isz New Yorko in Eidkunus $130.00

panaikina pleiskanas! Su jomis nereikia kelių mėnesių galvos
trynimo: dviejų ar trijų dienų bėgyje RUFFLES pradės mažinti j
pleiskanas, o savaitės laike jti
jii jau nei žymės neliks! Paskuj tik retkarčiais suvilgant galvą bus užtektinu,- kad pleiskanos neatsinaujintų.
I
•_ Nusipirkto šiąnakt RUFFLES bonktitę aptickoje.
aptickoje.' Kaštuos tik ■
» bet
sakysite,
kad įya
jpš »v...,o
vertos MUiift
daug Ufll
daugiau.
Paaiškinimai^
—•>
—-» JUS «...
r. j . . iv, rx<«u
^
.
Pela
1 Sk Itli 11)31^ i
pridėti prie kiekvienos boukutės. ‘Jei negausite jūsų aptiekoje, tai !
atsiųskite mums 75c. pačtp markėmis, ar money order šiokiu adresu: j
AD. RICHTER

pu

Tiesus kelias isz New Yorko in. Hamburgą
Parankiausias kelias del Lietuviu ir Rusinu.
Didelis laivas “Manchuria” iszplauks 24 February
Didelis laivas “Mongolia’’..iszplauks 10 Morcziaus
Naujas laivas “Minnekahda” iszplauks 24 Morcziaus

McAdoo-21 ir 22. Ant paežio.
Delano -21 Feb. L. V. R. R. Stacljol.
Sheppton ir Oneida - 25 Feb. Paczto.

U IT

I
i

MT. CARMEL. \

venimo Francuzu
,8rXy<tie. W. D. Bociftwikl-CB

AMERICAN

Kas tai yra RUFFLES? Ar
tai gyduolė? Nei! Ar kvepiantjs Vanduo? Nel! RUFFLES yra tai paprasč'ausis
i
piauKy
plaukų ir oaos
odos sustiprinu
sustiprintojis,
kuris prlgclbi gamtai suteikt žmogui priklausanti grožį. O kasi gal
but gražesnio už ilgus, blizgančius, švelnius plaukus? Kas gal but
smagesnio už čystą neniežinčią galvos odą?

i

SHENANDOAH,

‘Slaptybe Antgrabio”

Pradedant 31 d. Sausio (Jan. 31)
Mahanoy City, Pa. rasis Deputy Reve
nue Kolcktoris ir galėsite jin inatylt
Council kamabruose, del dadarimo
Income Tax.

y

j

GUINAN’S

3

H

;t

IIU

2
MAHANOY CITY,

y
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Moterems Siutai, Kailinei,
. Kotai ir Andarokai.

Ii

*

_

.

_

j Puse Prekes Pardavimas

— I— — M w*

r

L

s _
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Bolszevikiu atsigrūdo
Kaip ir kokie nevidonai,
Sako: mes tik neszam laisve,
Teprapuola visi ponai!
Sako: kuniguuiereikia;
— Szimet mokėsimo dau O tikėjimą pramanytas!
giau taksu Skulkino paviete Griauk bažnyczia, nhi k ink vis
ką;.
ne kaip praejta meta, arba konia viena centą ant dolerio Tuo tik busi iszgnuytns.
daugiau, del pagerinimo keliu Užsilipę aukšžtai skaito,
ir nauju tiltu. Tame priežas Aukso kalnus visiems žada!
Giria Trockį ir Lenina,
tis yra prohibicije.
O kitiems akis iszbado.
— Isz priežasties geroves Ka ežia, sako, tie lietuviai
V. Lapinskas
kuri vieszpatauje anglekasik- Ne jiems mumis apgalėti!
601 W. Mahanoy Avė.
losia, valkiojosi visur agentai
agentai, J is suspausti HflihU Yėplėihs
Mahanoy City, Pa.
pardavinėdami
visokius sze- Turi žūti, ar tylėti!
rus ir lotus ant menulio, priII.
žadėdami už pinigus net 12
procento pelno. Duodame vi- Nusiminė visi žmones,
7
siems prasarga idant jokiu sze- Rodos žemes jie pardavė,
• USllON ’
ru nepirkinėtu, o jaigu kas no Nėr ramumo, norą laisves,
tovauiszczi” padare.
ri indeti savo pinigus ant spe- Tai “lovariszczi
.NATIONAL
kulacijoe, tai tegul nuojna in Gyres duosią aukso kalnus
I:BANK
kMAHANOY
banka ant rodos kuria aplakys Ir suteiksią visiems laime.
d už dyka ir paturima ar galima Bet apvylė, nelabieji,
N CITY
taisos szeriLs pirkti be pražu- Kaipgi neims žmogaus baime
Dvarelius jau iszpustyjo,
Capitol Stock |12/>,0(»A0
dinimo savo pinigu.
Liko tuszti, kaip iszszluoti;
8*rplan AProfltH
— Kada pusgalvei prohi- Erne suktis ir po kaimus,
Mokame antra procentą ant
bicijonieriai invede savo kvai Kas dar liko rekvizuoti.
sudėtu piningu. Procentą pri
las tiesas, mane, jog visi kalė Ir inejo in svirneli,
dedant prie jusu piningu 1-ma
jimai bus tuszti, bet tuom la Verczia, kreczia kaip inmano;
diena Sausio lr Liepos menesuose, nepaisant - ar atneszat
bai apsiriko. Sziadien Pottsvi- “Na, podielimsia tovariszcz > >
parodyt knygute ar ne.
lles kalejme yra daugiau kali- Kas tik tavo tai ir mano.
Mes norim kad ir jus turė
tumėt reikalą su musu Ranka i ninku ne kaip priesz prohibiIII.
cije. Panaszus padėjimas yra
nepaisant ar mažas ar didelis
Bankas adaras nuo 9 vaL
Northumberland, Luzerne ir Bet lietuviai ir nesnaudžia,
ryto lig 3 vai. popiet, S ubą to
Nor nuo prieszu apsiginti,
kitosia pavietosia.
mis 9 ryte lig 12 vai.
Ar mes žūsim, ar mes busim
— Mikolas Szvaika 57 metu
H BALL, Prezidentas
senumo rusnokas, gyvenantis Reik kariauti pamėginti.
Isztikruju... Viena ryta,
F. J. NOONAN, Vlce-Pres.
po 613 W. Pine uliezios, norėjo
J. E. FERGUSON, Kasleriua.
nuejtie žemyn tropais, bet su- Kaž kas toli sudundėjo,
knupterejo ir kryto žemyn nu- Tai lietuviai varo priesza;
Jau ir karas prasidėjo,
r
silauždamas sprandu ir ant
LIETUVISZKAS ORABORIUS
vietos atliko. Buvo naszlvs Žmones netiki, galvoja:
Kaip tai gali viskas būti,
A. J. SAKALAUCKAS.
bet paliko gana dydele szeimyJuk lietuviai dar yr silpni
801 E. Pine SL Mabanoy City, Pa. na.
Vistiek turės visi žūti.
— ’Mėsininkas A. Va lenta- Bolszoviku milijonai,
na vieži us pardavė savo bizni O lietuviu szimtas, kitas;
DAKTARAS W. BURKE ant W. Mabanoy St. Pijuszui Ar lietuviai gal iaimęti ?
LIETUVIS
Valinskui isz Shenadorio.
Ar iszausz kada toks rytas?
418 W. Market St. Pottsville
pribus ek— Nedėliojo
IV. .
skursije ant Roadingo geležin Puikus vakaras atėjo,
Su visom s ligoms priima, nuo
I
valandos iki 10 valanda Įsa ryto, 1 kelio isz Filadelfijos in musu
Jau paukszteliu negirdėti
1 Iki I vai popiet. 8 iki 8 vakare. |
Tikėkitės mies- Pasimeldė žmones Dievui, •
aplinkinių,
czioniszku ’ svecziu pas save. Eina visi pasilsėti.
Specialiszkos pigios pix?- Saldžiai miega ir noinato,
Daktaras Juozas J. Austrą
kės pas P J. Kubertavicziu. Kad svecziu jie susilaukė,
LIETUVIS
Buvusia Daktaras Kartnmeneje.
Petnyezioj ir Sukatoj.
Kurie pikti ir mtVdrge'*
GYDO VISOKIAS LIGAS
17c. Visi “v Rossi
Szvieži szolderoi po
Kossiju
j u ” jie trauko
Be karkos arba su karka.
Mat lietuviai ome spausti 7
Priima ligonius Ug 10 valanda ryte.
28c. Nėra špoku atlaikyti;
12 lig 2 popiet. 6 lig 9 vakare
Pork ezaps
Telefonas—Bell 359 R.
29c. Tur palike viską... bėgti;
Szvieže hame pjaustyta
|13 E. Coal St. Shenandoah Rūkyta hame
28c. Daugiau nieko nemanyti.
Galviena del zupes
10c. Tur palikti aukso kalnus,
17 ir 20c. Kuriuos pirm visiems žadėjo.
Verdama galviena
W. TRASKAUSKAS
Hamburg stoikas
18c. Gražus žodžiai ju pranyko
LIETtrVlSZKAS GKABOBIUS.
22c. Kai Į) durnai nuo didžio vėjo.
Czuk ir rib rost
%
A.
Teipgi parduodama silkes
k. A-a
T
V.
A
ka tik pargabentos isz SzkotiIr iszauszo puikus rytas,
JOS.
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS
Kurs tėvynė atvadavo;
QRABORIUS MAHANOY CITY, PA
O lietuviai linksmi trauke
laidoja kunus numirusiu, Pasamdė
Tolyn vyti prięsza savo.
Didele kaucija sudėta Valstijos
Banko Departamento. Esiu po
priežiūra Valstijos, telp kad pini
gai sudėti mano bankojo negali
pražūti. Priimu piningus saugiam
palalklmul. Sluncziu piningus
In visas dalis svieto, pagal dienos
Parduodu laivakortes
kursą.
,kompanijų nustatytams kainoms.
Pampinu paszportus keliaujan
tiems In Lietuva. Viskas daroma
teisingai, greitai Ir pigiai. Raszyklto apio kalnas o gausite
teisinga atsaklma. Adresavokite:

HOOVERIS SIUNCZIA
KAISTA IN EUROPA.
►

• ’

.

■

'

Pinigai,įn Lietuva Greitai ir Pigiai Nusiuncziami.
.nv» ■.
.....
aH
Mus tiesus ^ūšMesziinas su Lietuva duoda niūrūs gale
nusiusti jūį* pinigus in Lietuva gį-reitai ir kaip galint
pigiausiai. ,Mes;esanie Bankieriai po kaucija,• turime
leidįina nuo Pėiifisylvanijos Valstijos Banku Tiesu, taip
kad jus esate apsaugoti nuo visokio Ogalimo žuvimo jus
pinigu, per mus in Lietuvį iszsiusti. Mus visas laikas
paszvestas siuntinėjimui Užrubežiniu Pinigu ir SfcipkorczHi bizniui, ir mus vyriausias siekis yra jums intikti.
• , ■
Pasportaį.
Niekas negali iszvažiuoti isz szios szalies, kol neiszgaus
pasporto. Mes su mielu novu pagelbesime jumis iszrupinti
pasporta.
|
Szipkortes.
Mes atstpvaujam'e ir parduodame szipkortes ant geriau
siu Linijų, kuriu puikus laivai nuveža in prieplaukas
Danzig, Hamburgą, Havre ir Rotterdama. Atsilankykite
pas mus pasiteirauti placziau apie virszuje paminėtus
dalykus. Noriai duosime paturima DYKAI. •
O^Bankas atidarytas dienomis ir vakarais iki 8 vai.

Daktaras KOLER yra vienatinis tarpe Lietuviu daktaras
rtttsburge. Jisai mokinosi Varssavoje, studlMvo beglje
32 metus Invalrlas Ilgas vyru Ir moterų, todėl jas nuodug
niai pažlnsta. Gydo užsinuodlnlma kraujo h' silpnybes
vyru, spuoąus, niežojlmus, ligas tinimo, Invalrlas Ilgas
paeinanczlas nuo neezystumo kraujo. Atslssauklte ypattszkal, per lalszkus asz negydau. Dr. Koler kalba Rusisskai ir Lcnklszkai. Ofisos valandos nuo 9 ryte lig 5 vakare
Ncdcliomis 9 Iki 2 popiet.

Dr. KOLER, 638 Penn Av«. Pittsburgh, Pa. -o
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Sztai Koki Prieteli Turite—
Merchants Banking Trust Co. Banke
Yra tai pirmutine Banka Mahanoy City ka pradėjo mokėt
procentą ant sudėtu piningu.
Yra tai Banka in kuri ateinate, kada reikalaujate pagelboe
kada perkate namus.
Yra tai Banka kuri pagelbsta jumis atmokėti skola per
lengvas mėnesinės mokestes arba teip tanke! kaip
jumis geriausia iszpuola mokėti.
Yra tai Banka kurios virszininkai yra juso tautiecriai Ir
— pažinstami.
Yra tai Banka in kuri galite ateiti ant rodos arba informa
cijos, kada norite kur investyti piningus arba pirkti
namus.
Yra tai Banka, kurioje jaueziates lyg save name,
Yra tai juso Banka.
Pasakykite savo draugams ir pažinstams kad dėtu savo
piningus in Merchants Banking Trust Co. Banka. Szita
Banka žino kaip jumis geriausia pagelbeti.

MERCHANTS BANKING TRUST CO.,
MAHANOY CITY, PA.
D. M. Grabam, Pres.

—DIREKTORIAI—
L. Eckert, Vice-Piv®.

D. F. Gulnan, Treaa.

J, H. Garrahan, Attorney W.F. Rynkevrici
A. Danisewic* M. Gavai*
. P. C. Fenton
T. G, Hornsby
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